
ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา
วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ปีนี้เป็นปีที่ 26 ของการจัดการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา โดยงานนี้เป็นการแข่งขันไตรกีฬาชั้นนำาของเอเชีย การแข่งขันประกอบด้วยกิจกรรม

แข่งขันว่ายน้ ำา ในรูปแบบพิเศษระยะทาง 1.8 กม. จักรยานระยะทาง 50 กม. และวิ่งระยะทาง 12 กม. ผ่านทิวทัศน์เกาะเขตร้อนอันแสนงดงาม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การแข่งขันนี้มีกลุ่มอายุต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันหลายพันคน นอกจากนี้ยังมีนักไตรกีฬาระดับตำานาน 

เช่น มาร์ก อัลเลน, เกร็ก เวลช์, เครก อเล็กซานเดอร์ พอลล่า นิวบี้-เฟรเซอร์, มิเชลลี่ โจนส์, คริส แมคคอร์แมค, คริสซี่ เวลลิงตัน 

และไมเคิล เรเลิร์ท เป็นต้น

ด้วยจำานวนผู้แข่งขันมากกว่า 1,200 คน งานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา จึงได้รับรางวัลมากมาย โดยล่าสุดได้รับรางวัล SPIA Asia 

ปี 2561 สาขา สถานที่จัดแข่งขันกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศเหรียญทอง)

การจัดการแข่งขันแบ่งเป็นระยะเวลา 2 วัน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันหลายกิจกรรม และปิดท้ายด้วยไตรกีฬา ดังนี้

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน   กิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ระยะทาง 2 กม. 5 กม. และ 10 กม.

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน  การแข่งขัน 25 ฟอร์ 25 สปรินท์: ว่ายน้ ำาระยะทาง 0.5 กม. จักรยานระยะทาง 18.5 กม. 

    และวิ่งระยะทาง 6 กม

    ไตรกีฬา: ว่ายน้ ำาระยะทาง 1.8 กม. จักรยานระยะทาง 50 กม. วิ่งระยะทาง 12 กม. 

    (เดี่ยว & ทีมผลัด)

ขอเรียนเชิญร่วมดำาเนินกิจกรรมการตลาดกับงานลากูน่า ภูเก็ต 

ไตรกีฬา 2562 - การแข่งขันระดับตำานาน

ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล SPIA AWARDS ปี 2561 สาขาสถานที่จัดแข่งขันกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศเหรียญทอง)

การแข่งขันระดับตำานาน

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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พันธกิจ

  ประชาสัมพันธ์ – ลากูน่า ภูเก็ต เกาะภูเก็ต และประเทศไทย ในฐานะเมืองท่องเที่ยว

  ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแพร่ภาพผ่านโทรทัศน์ท้องถิ่น และผลิตรายการ

  โทรทัศน์ความยาว 1 ชั่วโมง เพื่อแพร่ภาพให้ผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศ

  นักท่องเที่ยว – เพิ่มจำานวนผู้มาเยี่ยมชมจังหวัดภูเก็ต

  และประเทศไทย

  สร้างประสบการณ ์- มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ

  ผู้แข่งขันไตรกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  สร้างเสริมสุขภาพ - ส่งเสริมสุขภาพและ

  สมรรถภาพร่างกายด้วยกีฬา

  จัดกิจกรรมการกุศล - ระดมทุนให้กับ

  กองทุนเพื่อเด็ก Children First Fund (CFF) 

  ผ่านโครงการวิ่งการกุศลลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 

  “วิ่งให้สนุก วิ่งเพื่อเด็ก ๆ 

  (Run for Fun, Run for Kids)”



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านคะแนนภาพรวมดีที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

แพ็คเกจสำาหรับผู้สนับสนุน

เราได้พัฒนาแพ็คเกจการสนับสนุนที่สอดคล้องกับระดับความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนี้

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

ผู้สนับสนุนหลัก จำานวน  1 ราย และผู้สนับสนุนการนำาเสนอ จำานวน 1 ราย

ระดับที่ 2:  ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการจากธุรกิจซึ่งไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน จำานวน 6 ราย

ระดับที่ 3: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย เพื่อจัดหาและสนับสนุนสินค้าและบริการที่จำาเป็นสำาหรับการแข่งขัน สื่อพันธมิตรอย่าง

เป็นทางการ จำานวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนพื้นที่โฆษณาและบทความประชาสัมพันธ์

พันธมิตรท้องถิ่น

แพ็คเกจการสนับสนุนสำาหรับธุรกิจในเกาะภูเก็ต

ข้อมูลโดยสังเขป

- ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาเป็นการแข่งขันไตรกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อเสียง โดยปีนี้จัดเป็นปีที่ 26 แล้ว

-  การแข่งขันกีฬาจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วันคือวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลากูน่าโกรฟ ลากูน่าภูเก็ต ประเทศไทย

- พื้นที่จัดการแข่งขันที่สวยงามตระการตา ณ ลากูน่าภูเก็ต

- ทีมจัดการแข่งขันมาตรฐานระดับโลก

- คุณ Whit Raymond นักพากย์การแข่งขันกีฬามืออาชีพและนักพากย์เสียงบนโทรทัศน์ 

- มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศจำานวน 1,200 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

- มีฐานผู้ชมโดยตรงของนักกีฬาไตรกีฬากว่า 45,000 คน ทั้งที่เป็นผู้สนับสนุนและครอบครัวของนักกีฬา

- ผู้สนับสนุน รวมถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

เจ้าของรางวัลมากมาย

รางวัล SPIA ASIA

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ได้รับรางวัลสถานที่จัดแข่งขันกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศเหรียญทอง) ที่งาน SPIA Asia 2561 ซึ่งเป็นงานการ

ประชุมและการประกาศผลรางวัลสำาหรับอุตสาหกรรมกีฬาเอเชีย

งานมอบรางวัลนี้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อยกย่องแบรนด์ ผู้ถือสิทธิ์ตัวแทน นักการตลาด เจ้าของสถานที่จัดการแข่งขันและแหล่งท่องเที่ยว 

ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่มีสร้างคุณค่าต่อวงการกีฬาและกลายเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนการแข่งขันกีฬาในเอเชีย

www.spiaasia.com

 

รางวัลเอเชียไตร 2561

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา คว้ารางวัลมากมายจากงาน AsiaTRI Best Races in Asia Awards ซึ่งมีการจัดงานมากกว่า 70 ครั้ง ใน 12 ประเทศ 

โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

รางวัลการแข่งขันไตรกีฬา ด้านคะแนนภาพรวมดีที่สุด: เส้นทางระยะสั้น - AsiaTRI Awards 2561

รางวัลการแข่งขันไตรกีฬา ด้านสถานที่ท่องเที่ยวดีที่สุด: เส้นทางระยะสั้น - AsiaTRI Awards 2561

รางวัลการแข่งขันไตรกีฬา ด้านการแข่งขันที่ท้าทายที่สุด: เส้นทางระยะสั้น - AsiaTRI Awards 2561

AsiaTRI เป็นเว็บไซต์ชั้นนำาในการเสนอข่าวไตรกีฬาทุกชนิดในภูมิภาคเอเชีย

ในปี 2561 AsiaTRI นำาเสนอข่าวทั้งหมด 39 งานการแข่งขัน จากทั่วทุกมุมโลก และหนึ่งในนั้นคือการนำาเสนอข่าวการแข่งขันชิงแชมป์โลก และ

จากการนำาเสนอข่าว 39 งานการแข่งขันดังกล่าว เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นในแถบเอเชียและโอเชียเนียถึง 33 งาน

www.asiatri.com 
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การแข่งขันระดับตำานาน



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านสถานที่ท่องเที่ยวดีที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน?

ร่วมสนับสนุนการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2562 ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจที่หลากหลายดังนี้

บริษัทที่สนับสนุนการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2562 จะมีภาพลักษณ์ที่เชื่อมกับคุณค่าต่อไปนี้ การสังสรรค์รื่นเริง ความสนุกสนาน การล่าฝัน 

กิจกรรมสำาคัญระดับนานาชาติ ความตื่นเต้น การแข่งขัน ความเป็นมืออาชีพ การออกจากที่เดิมๆ ไปสัมผัสโลกกว้าง และกีฬา

การประชาสัมพันธ์แบรนด์

โอกาสในการประชาสัมพันธ์ผ่านการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา

สิทธิในการตั้งชื่องาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านผู้ร่วมงาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านการจัดงาน

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในวันแข่งขัน

การประชาสัมพันธ์ผ่านการแพร่ภาพ

โอกาสในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจกิจกรรมโฆษณา ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬาซึ่งจะได้รับการแพร่ภาพ

ไปทั่วโลก ในปี 2561 การแข่งขันได้รับการถ่ายทอดผ่านช่องดังต่อไปนี้

สิทธิบนสื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุนสามารถจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยงานนี้จะถูกนำาเสนอผ่านสื่อระดับท้องถิ่น ระดับ

ประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อดิจิตอล โทรทัศน์ วิทยุและนิตยสารต่าง ๆ

สื่อพันธมิตรการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา

รับประกันการนำาเสนอข่าวผ่านสื่อพันธมิตรของเราทางวิทยุ Live 89.5 FM และหนังสือพิมพ์ข่าวภูเก็ต

เนื้อหาข่าว

ข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา เป็นข่าวเด่นที่มีคนสนใจติดตาม ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายจะได้รับสิทธิในการ

ผูกแบรนด์เข้ากับงานการแข่งขันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถใส่เนื้อหาผ่าน

กิจกรรมถาม-ตอบกับผู้เข้าร่วม การนำาเสนอภาพกีฬามันส์มันส์ การแนะนำานักกีฬา ไฮไลท์การแข่งขัน การประชาสัมพันธ์หน้างาน งานแถลงข่าว 

และกิจกรรมการกุศลที่เกี่ยวข้อง

ใบปลิวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

จะมีการจัดทำาและแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน จำานวน 5,000 ใบ ในตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

หนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

จะมีการจัดทำาและแจกจ่ายหนังสือประจำาปี จำานวน 1,500 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันทุกกลุ่ม พร้อมรายละเอียดการแข่งขัน 

ข้อมูลนักกีฬาอาชีพ เคล็ดลับการฝึกซ้อมไตรกีฬา และข่าวต่าง ๆ ที่น่าสนใจหรือมีประโยชน์
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พัฒนาภาพลักษณ์

กับหนึ่งในผู้นำาการจัดงานไตรกีฬาของเอเชีย

ที่ได้รับรางวัลมากมาย

ประชาสัมพันธ์แบรนด์

ส่งเสริมการรับรู้แบรนด์ให้กับสินค้าและบริการผ่านการเชื่อมโยง

แบรนด์เข้ากับวิถีชีวิตรักสุขภาพ

Hospitality Opportunities

มอบความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกองค์กร

การสร้างเครือข่าย

กับผู้นำาทางธุรกิจ

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั่วโลก

การแข่งขันระดับตำานาน



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านการแข่งขันที่ท้าทายที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

เหตุใดจึงควรร่วมสนับสนุน?

สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของงานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา

สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

เราขอเสนอโอกาสสำาหรับผู้สนับสนุน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ และพันธมิตรท้องถิ่น 

ในการผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์ร่วม ซึ่งอาจจะใช้แจกจ่ายผ่านสื่อหรือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น การแจกผลิตภัณฑ์ผ่านถุงใส่ของ 

(Goodies Bags) สำาหรับงานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬาประจำาปี 2562

สิทธิในการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

ผู้สนับสนุนสามารถใช้งานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ตลอดจนลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

เป็นพื้นที่รองรับและสร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้าและผู้บริหาร

โดยผู้สนับสนุนสามารถจัดกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์พร้อมกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายได้มากมายหลากหลาย 

การใช้พื้นที่ตรงนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจ

ผู้สนับสนุนจะมีโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อมอบความบันเทิงให้กับแขกของผู้สนับสนุนผ่านชุดงานเลี้ยงต่าง ๆ ตามตกลง เช่น งานพาสต้าปาร์ตี้

ก่อนการแข่งขัน งานค็อกเทลปาร์ตี้

ก่อนพิธีมอบรางวัล งานอาหารบุฟเฟ่ต์ในพิธีมอบรางวัล ตลอดจนงานสังสรรค์หลังพิธี

สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

ในเดือนพฤศจิกายน มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดภูเก็ตเป็นจำานวนมาก จึงถือเป็นโอกาสสำาคัญสำาหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ในการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ โดยผู้มาเยือนภูเก็ตจะเป็นบุคคลที่มีรายได้สูงตั้งแต่ดาราดัง ผู้ประกอบการจากหลายภาคส่วน

ธุรกิจ บุคลากรชื่อดังจากองค์กรใหญ่ในวงการสื่อและโฆษณา ไปจนถึงนักท่องเที่ยวจากในและต่างประเทศ
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ทวิตเตอร์ – ผู้ติดตาม 155  คน

https://twitter.com/LagunaPhuketTri

อินสตาแกรม – ผู้ติดตาม 542 คน

https://www.instagram.com/
lagunaphukettri/

ยูทูบ – ผู้ติดตาม 221 คน

https://www.youtube.com/user/
LagunaPhuket

เว็บไซต์

www.lagunaphukettri.com 

เฟสบุ๊ค – ผู้ติดตามมากกว่า 31,000 คน

www.facebook.com/LagunaPhuketTri

การแข่งขันระดับตำานาน



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล SPIA AWARDS ปี 2561 สาขาสถานที่จัดแข่งขันกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศเหรียญทอง)

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มีนักกีฬาเดี่ยว จำานวน 1,200 คน และทีมผลัดประมาณ 50 ทีมทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขัน

ในปี 2561 นักกีฬาชายผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ คุณเฟดริค โครนบอร์ก จากประเทศสวีเดน ทำาเวลาได้ 2:21:39 ชม. 

รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณบาร์ท เออร์นุทส์ จากประเทศเบลเยี่ยมด้วยเวลา 2:23:28 ชม. 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณเปอร์ เวน เวล์อเคน จากประเทศเยอรมนีด้วยเวลา 2:24:02 ชม.

นักกีฬาหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือคุณแอนนาเบล ลุกซ์ฟอร์ด จากประเทศออสเตรเลีย ทำาเวลาได้ 2:39:50 ชม. 

ตามมาด้วยคุณดิมิที ลี-ดุกค์ เพื่อนร่วมชาติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยเวลา 2:42:08 ชม. 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณแอนนา อีเบอร์ฮาร์ดท จากประเทศฮังการีด้วยเวลา 2:46:21 ชม.

การแข่งขันและเส้นทางการแข่งขัน

ไตรกีฬาหลัก - กิจกรรมการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประกอบด้วย

ว่ายน้ ำาระยะทาง 1.8 กม.

เส้นทางการแข่งขันจะใช้แหล่งน้ ำา 2 แหล่ง เริ่มจากชายหาดเอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ผู้แข่งขันต้องว่ายน้ ำาในทะเลเป็นระยะทาง 

1,200 เมตร จากนั้นวิ่งสปริ้นท์ข้ามชายหาดระยะทาง 100 เมตร เพื่อลงว่ายน้ ำาในทะเลสาบระยะทาง 600 เมตร เพื่อขึ้นจากน้ ำาที่จุดเปลี่ยนการ

แข่งขัน ลากูน่า โกรฟ

จักรยานระยะทาง 50 กม.

เส้นทางจักรยานจะนำาผู้เข้าแข่งขันเดินทางออกจากลากูน่า ภูเก็ต ไปตามถนนที่แคบและคดเคี้ยว บางจุดอาจมีเนินเขาสูงชัน ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่

หาดในทอน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของลากูน่า ภูเก็ต โดยระหว่างเส้นทางจะมีสถานีบริการให้ความช่วยช่วยเหลือ จำานวน 2 จุด

วิ่งระยะทาง 12 กม.

ผู้เข้าแข่งขันจะวิ่งบนทางเรียบมุ่งสู่ตอนเหนือผ่านลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ท คอมเพล็กซ์ และเข้าสนามกอล์ฟลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ที่มีชื่อเสียงและได้

รับรางวัลมากมาย ก่อนที่จะย้อนกลับไปที่ลากูน่า เวดดิ้ง ชาเปล ผ่านคาแนลวิลเลจ ลากูน่า ช้อปปิ้ง เพื่อเข้าเส้นชัยที่ ลากูน่า โกรฟ

ระหว่างเส้นทางวิ่งจะมีสถานีบริการให้ความช่วยช่วยเหลือ จำานวน 3 จุด ด้วยระยะห่างระหว่างจุดประมาณ 2 กม. 

โดยผู้เข้าแข่งขันจะผ่านแต่ละจุด จำานวน 2 รอบ

25 ฟอร์ 25 สปริ้นท์

25 ฟอร์ 25 สปริ้นท์ เปิดแข่งขันครั้งแรกในปี 2561 และประสบความสำาเร็จอย่างท่วมท้น จนเกิดปรากฏการณ์บัตรเข้าชมจำาหน่ายหมดมาแล้ว 

การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ตไตรกีฬา ในปี 2562 นี้ จึงมีการจัดแข่งขึ้นอีกครั้ง โดยการแข่งขัน 25 ฟอร์ 25 สปริ้นท์ มีระยะการแข่งขัน คือ ว่ายน้ ำา

ระยทาง 0.5 กม. จักรยานระยะทาง 18.5 กม. และวิ่งระยะทาง 6 กม.

กิจกรรมวิ่งสนุกเพื่อการกุศล

จากเสียงเรียกร้องอย่างล้นหลาม ลากูน่า ภูเก็ตไตรกีฬา ครั้งที่ 26 จึงจะจัดการแข่งขันกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล (Charity Fun Run) อีกครั้ง 

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง  5 กม. และระยะทาง 10 กม. นอกจากนี้ยังมีระยะทาง 2 กม. สำาหรับนักวิ่งสมัครเล่น โดยกิจกรรม 

Charity Fun Run นี้จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต
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การแข่งขันระดับตำานาน



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านคะแนนภาพรวมดีที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

6

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน

09:00 – 17:00 บริการซ่อมบำารุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน

07:30 – 17:00 บริการซ่อมบำารุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ

08:00

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน

09:00 – 17:00 บริการซ่อมบำารุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ

10:00 – 17:00 งานแสดงสินค้า ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่

10:00 – 14:30 รับอุปกรณ์ประจำาตัวนักกีฬา สำาหรับงานวิ่งการกุศล ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่

10:00 – 17:00 รับอุปกรณ์ประจำาตัวนักกีฬา สำาหรับงานไตรกีฬา ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่

10:00 – 17:00 นักกีฬาทุกคนนำาฝากจักรยานและอุปกรณ์* ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยน

11:00 ชี้แจงกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขันนักกีฬาอาชีพ* โรงแรมดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ต

12:00 ชี้แจงกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขัน เป็นภาษาอังกฤษ* เต็นท์ละติจูด อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

13:00 ชี้แจงกฎกติกาและรายละเอียดการแข่งขัน เป็นภาษาไทย* เต็นท์ละติจูด อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

14:00 งานแถลงข่าว ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่

15:30 – 19:00 เปิดให้บริการทางการแพทย์ ลากูน่า โกรฟ

16:00 ปล่อยตัววิ่งยุวชน ระยะทาง 2 กม. ลากูน่า โกรฟ

17:00 ปล่อยตัววิ่งการกุศล ระยะทาง10 กม. ลากูน่า โกรฟ

17:12 ปล่อยตัววิ่งการกุศล ระยะทาง 5 กม. ลากูน่า โกรฟ

18:00 – 18:30 (approx.) พิธีมอบรางวัล ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่

18:00 – 21:00 งานเลี้ยงพาสต้าปาร์ตี้ (กิจกรรมโหลดคาร์บ) เต็นท์ละติจูด อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน

05:00 – 06:15 นักกีฬารายงานตัวและเขียนหมายเลข ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยน

05:00 – 11:00 บริการซ่อมบำารุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ

05:00 – 12:30 เปิดให้บริการทางการแพทย์ ลากูน่า โกรฟ

05:30 – 07:10 นักกีฬาเตรียมพร้อม ณ จุดปล่อยตัวว่ายน้ ำา ชายหาด - เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน

05:00 – 06:15 นักกีฬารายงานตัวและเขียนหมายเลข ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยน

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่

05:00 – 11:00 บริการซ่อมบำารุงจักรยาน ลากูน่า โกรฟ

05:00 – 12:30 เปิดให้บริการทางการแพทย์ ลากูน่า โกรฟ

05:30 – 07:10 นักกีฬาเตรียมพร้อม ณ จุดปล่อยตัวว่ายน้ ำา ชายหาด - เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

06:30 ปล่อยตัว LPT นักกีฬาอาชีพ (ชาย) ชายหาด - เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

06:31 ปล่อยตัว LPT นักกีฬาอาชีพ (หญิง) ชายหาด - เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

06:35

ปล่อยตัว LPT นักกีฬารุ่นอายุ แบบ Rolling start

(ปล่อยกลุ่มละ 5 คน ทุกๆ 5 วินาที)

ชายหาด - เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

06:55 (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรก ขึ้นจากน้ ำา (LPT) ลากูน่า โกรฟ – จุดสิ้นสุดการแข่งขันว่ายน้ ำา

07:25

ปล่อยตัว 25 ฟอร์ 25 สปรินท์ แบบ Rolling start 

(ปล่อยกลุ่มละ 5 คน ทุกๆ 5 วินาที)

ชายหาด - เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

07:45

คัต ออฟ ว่ายน้ำา 25 ฟอร์ 25 สปรินท์

(20 นาทีหลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน)

ลากูน่า โกรฟ – จุดสิ้นสุดการแข่งขันว่ายน้ ำา

07:45 คัต ออฟ ว่ายน้ำา LPT (1.10 ชม.หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – จุดสิ้นสุดการแข่งขันว่ายน้ ำา

08:00 – 12:00 งานแสดงสินค้า ลากูน่า โกรฟ – เต็นท์ใหญ่

08:10 (โดยประมาณ) จักรยานคันแรกเข้าสู่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน – (LPT) ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยน

08:50 (โดยประมาณ) นักกีฬาคนแรก เข้าสู่เส้นชัย – (LPT) ลากูน่า โกรฟ – เส้นชัย

09:00 – 12:30 จุดพักนักกีฬาและบริการนวดเปิดให้บริการ ลากูน่า โกรฟ – พื้นที่นักกีฬา

09:30 – 10:30 สื่อมวลชนสัมภาษณ์นักกีฬาอาชีพหลังการแข่งขัน Laguna Grove – VIP/Media Area

10:05 คัต ออฟ จักรยาน LPT (3.30 ชม. หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) ลากูน่า โกรฟ – พื้นที่วีไอพีและสื่อมวลชน

10:30 – 13:00

เปิดให้นักกีฬาเก็บจักรยาน 

(นักกีฬาต้องเก็บอุปกรณ์ออกจากจุดเปลี่ยนก่อนเวลาปิดทำาการ)

ลากูน่า โกรฟ – จุดเปลี่ยน

11:05 คัต ออฟ วิ่ง LPT (4.30 ชม. หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) – (LPT) ลากูน่า โกรฟ – วิ่งรอบที่ 1

12:05

คัต ออฟ เส้นชัย LPT 

(5.30 ชม. หลังจากเวลาปล่อยตัวของแต่ละคน) – (LPT)

ลากูน่า โกรฟ – เส้นชัย

12:30 สิ้นสุดการแข่งขัน ลากูน่า โกรฟ

17:00 – 18:30 งานค็อกเทลปาร์ตี้ก่อนพิธีมอบรางวัล ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

18:30 – 21:00 งานอาหารบุฟเฟ่ต์ในพิธีมอบรางวัล ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

19:00 – 20:00 พิธีมอบรางวัล ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

21:00 เริ่มงานสังสรรค์หลังพิธี ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

ตารางการแข่งขันปี 2562

*นักกีฬาทุกคนต้องเข้าร่วม



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขาการแข่งขันไตรกีฬา ด้านสถานที่ท่องเที่ยวดีที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

โครงการเพื่อการกุศล

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นชุมชนในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร สิ่งอำานวยความสะดวก และกิจกรรมสันทนาการ ที่

เป็นทั้งแหล่งงาน พื้นที่สรรค์สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในพื้นที่ ผู้มาเยือนจากทั่วภูมิภาคและทั่วโลก

เราดำาเนินกิจการด้วยฐาน 3 ประการ ผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อม ๆ กับเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

การผสานเข้ากับสังคมระดับท้องถิ่น นำามาซึ่งความทรงจำาและเป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจของแขกผู้มาเยือนและพนักงานผู้ให้บริการ ทั้งยัง

นำามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างความมั่นคง อันน่าเป็นแบบอย่างของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต

มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเล 

ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน โครงการของมูลนิธิที่ดำาเนินการประกอบด้วย โครงการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน โครงการว่ายน้ ำาเพื่อ

รักษาชีวิตกับลากูน่า ภูเก็ต และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” 

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชาย

เลน ร่วมกับกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และโครงการศูนย์สอนภาษาอังกฤษชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต โครงการของมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนการ

เงินจากผู้ใจบุญที่เกี่ยวข้องกับลากูน่า ภูเก็ต ทั้งจากนักท่องเที่ยว พนักงาน สมาชิกชุมชนในพื้นที่ และเงินบริจาคจากการดำาเนินการทางธุรกิจของ

เรา

กองทุนเพื่อเด็ก CHILDREN FIRST FUND

กองทุนเพื่อเด็ก Children First Fund (CFF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งลากูน่า 

ภูเก็ต และเพื่อสานต่อโครงการด้านการศึกษาที่ลากูน่า ภูเก็ต ได้ริเริ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นมิติการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ลากูน่า

ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

และโครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้า

กองทุนดำาเนินการด้วยแนวทาง “เติมฝัน ให้เต็มอิ่ม” โดยการสนับสนุนอาหารให้กับเด็กผู้ยากไร้ในสถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าในภูเก็ต เงินทุนที่ระดม

ได้จากกิจกรรมหลักที่ลากูน่า ภูเก็ต จัดขึ้นพร้อมกับเงินที่ลากูน่า ภูเก็ต บริจาคเองบางส่วนจะมอบให้กองทุนเพื่อเด็ก “Children First Fund” 

ในช่วงตลอดปี 2560 ที่ผ่านมาลากูน่า ภูเก็ต ได้จัดหาอาหารและของใช้จำาเป็นมอบให้พันธมิตรของกองทุนฯ ซึ่งได้แก่บ้านเด็กกำาพร้าทั้ง 7 แห่ง

ในเขตภูเก็ตทุกเดือน โดยบ้านเด็กกำาพร้าเหล่านี้ดูแลเด็กกำาพร้าและเด็กด้อยโอกาสมากกว่า 400 คน และเพื่อสืบสานสายธารน้ ำาใจกองทุน

เพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จะสานต่อการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้ในปี 2562 ด้วยเช่นกัน

https://www.lagunaphukettri.com/charity-projects/  
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ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านการแข่งขันที่ท้าทายที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานเลี้ยง

ในงานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา จะมีการจัดงานเลี้ยงหลายรายการดังนี้

งานพาสต้าปาร์ตี้

งานพาสต้าปาร์ตี้จะเป็นงานที่จัดเลี้ยงรวมให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในคืนวันแข่งขันไตรกีฬา พร้อมบริการอาหารระดับห้าดาวในบรรยากาศระดับ

ห้าดาว

นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมการโหลดคาร์บ (carbo-loading exercise) มีการเปิดโอกาสให้เพื่อนนักวิ่งได้พบปะและแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ

มีวงดนตรีสดคอยให้ความบันเทิง และมีพ่อครัวจากลากูน่า ภูเก็ต คอยเตรียมอาหารบุฟเฟ่ต์สุดอร่อยไว้ค่อยบริการ

งานอาหารบุฟเฟ่ต์ในพิธีมอบรางวัล

งานอาหารบุฟเฟ่ต์ในพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นหลังการแข่งขึ้น โดยในงานนักกีฬาจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคู่แข่งและแลกเปลี่ยนเรื่องราวและ

ประสบการณ์ในแต่ละวัน

งานอาหารบุฟเฟ่ต์ในพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

งานค็อกเทลปาร์ตี้ก่อนพิธีมอบรางวัล

งานค็อกเทลปาร์ตี้ก่อนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ก่อนงานอาหารบุฟเฟ่ต์ฯ

งานสังสรรค์หลังพิธีมอบรางวัลการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ตไตรกีฬา

งานสังสรรค์หลังพิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นที่ ซาน่า บีชคลับ – อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ต่อจากงานอาหารบุฟเฟ่ต์ฯ

งานแสดงสินค้า

ในงานแสดงสินค้าจะเต็มไปด้วยผู้จัดแสดง สาธิตและจำาหน่ายสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ตั้งแต่รองเท้าวิ่ง เสื้อผ้า นาฬิกาสำาหรับนักวิ่ง 

อาหารเจลให้พลังงาน สำาหรับนักกีฬา เครื่องดื่มชูกำาลัง และแว่นตา โดยการจัดแสดงทั้งหมดจะจัดอยู่ในโซนจัดแสดงภายใต้หลังคาเดียวกัน

งานแสดงสินค้าจะจัดแสดงเป็นระยะเวลา 2 วัน ในช่วง  วันเสาร์ที่ 23 ตั้งแต่เวลา 

10:00-17:00 น. และ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8:00 -12:00 น.  

ที่ลากูน่า โกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต

ด้วยในงานแสดงสินค้านี้ จะมีการจัดกิจกรรมมากมาย 

จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ผู้สนับสนุนจะร่วมจัดบูธกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์

และบริการด้วย

2 3 - 2 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2
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การแข่งขันระดับตำานาน



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล SPIA AWARDS ปี 2561 สาขา สถานที่จัดแข่งขันกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ชนะเลิศเหรียญทอง)

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้สนับสนุนในปี 2561

เมื่อปี 2561 งานการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มีผู้สนับสนุนให้ความสนใจมากมายดังนี้

2 3 - 2 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2
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ผู้สนับสนุนอย่างเป็น

ทางการ

ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้จัดหาสินค้า

และบริการอย่าง

เป็นทางการ

สื่อพันธมิตร หน่วยงาน

ราชการที่ให้การ

สนับสนุน

พันธมิตรสนับสนุนการลง

ทะเบียนออนไลน์

ผู้สนับสนุนการจับเวลาและวัดผล

ระดับมืออาชีพ

ผู้จัดการแข่งขัน

โรงแรมหลักอย่างเป็นทางการ

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแห่งแรกในเอเชียและเปรียบดังสวรรค์สำาหรับการหยุดพักผ่อนที่มีทั้งโรงแรมและวิลล่าสุด

หรูไว้คอยบริการ บนพื้นที่สวนเขตร้อนนับพันเอเคอร์ทอดตัวยาวราว 8 กิโลเมตร ตามแนวหาดบางเทา ซึ่งเป็นหาดที่คงความธรรมชาติไว้ได้

อย่างสวยงามที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตของประเทศไทย

ลากูน่า ภูเก็ต มีสิ่งอำานวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ ไว้คอยบริการมากมาย เช่น สนามกอล์ฟ 18 หลุม สปา ร้านอาหาร บาร์ ร้านเสื้อผ้า 

บริการทัวร์ระดับหรูแบบเหมาเดี่ยวและแบบร่วมกลุ่ม กิจกรรมรายวันที่โรงแรมลากูน่า ภูเก็ต กิจกรรมพายเรือแคนู และที่ขาดไม่ได้เลยคือหาด

ธรรมชาติและน้ำาสีฟ้าครามของทะเลอันดามัน

ผู้ใช้บริการสามารถไปยังสิ่งอำานวยความสะดวกทุกจุดภายในรีสอร์ทได้ง่ายภายในไม่กี่นาทีด้วยเรือรับส่งและรถโดยสาร

ไม่ว่าคุณจะเดินทางมากับเพื่อนๆ หรือมาพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว หรือหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นการเล่น

อย่างสนุกสนาน การได้สัมผัสความโรแมนติก การได้พักผ่อน หรือการออกไปสำารวจโลกกว้าง ลากูน่า ภูเก็ต มีทุกอย่างที่เหมาะสำาหรับทุกคน

ไว้คอยบริการ

การแข่งขันระดับตำานาน



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านคะแนนภาพรวมดีที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการสิทธิประโยชน์

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ผู้ร่วมสนับสนุน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการและ

สื่อพันธมิตร

สิทธิพิเศษเฉพาะตามประเภทผู้สนับสนุนและสิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต 

ไตรกีฬา 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: ผู้สนับสนุนร่วม [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] การ

แข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ 

[ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ]

มี

สิทธิในการใช้ชื่อ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์: สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ [ชื่อผู้สนับสนุน

หลัก] การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ตไตรกีฬา 2562 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]

มี

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และรูปภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จ (lock-up) ของการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ตไตรกีฬา 2562 ในการทำาการตลาด

ทั้งภายในและภายนอก

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน - ป้ายประชาสัมพันธ์

โลโก้บนโครงสร้างจุดปล่อยตัวนักว่ายน้ ำา (2 ด้าน) รวม จำานวน  4 โลโก้ x 2

แบนเนอร์ที่ด่านปล่อยตัว x 2 x 2 x 1

แบนเนอร์ที่ด่านที่นักกีฬาขึ้นจากน้ ำา (ทะเลไปทะเลสาป) x 2 x 1 x 1

แบนเนอร์ที่ด่านที่นักกีฬาขึ้นจากน้ ำา (ที่ทะเลสาป) x 1 x 1 x1 

โลโก้บนโครงสร้างที่จุดที่นักกีฬาขึ้นจากน้ ำา (ที่ทะเลสาบ 2 ด้าน) รวมจำานวน  4 โลโก้ x 2

โลโก้บนโครงสร้างจุดเปลี่ยน (2 ด้าน) x 2 x 1 x 1

แบนเนอร์ที่จุดเปลี่ยน x 3 x 2 x 1

โลโก้บนโครงสร้างด่านเส้นชัย (2 ด้าน) x 2

โลโก้บนเทปเส้นชัย x 1

แบนเนอร์บนด่านเส้นชัย x 3 x 2 x 1

โลโก้ ในพื้นที่สัมภาษณ์นักกีฬาอาชีพ x 1 x 1

แบนเนอร์ในเส้นทางการแข่งขัน x 12 x 5 x 1

โลโก้ฉากหลังงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล x 1 x 1 x 1

โลโก้บนฉากหลังงานเลี้ยงต้อนรับ x 1 x 1 x 1

โลโก้บนป้ายโฆษณางานด้านนอก ที่ถนนสนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้านนอกลากูน่า ภูเก็ต 

และที่ทางเข้าลากูน่า ภูเก็ต

x 1 x 1

x 1

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน – วันแข่งขัน

โลโก้บนหมวกว่ายน้ ำาทุกชิ้น มี

รายการสิทธิประโยชน์

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ผู้ร่วมสนับสนุน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการและ

สื่อพันธมิตร

โลโก้บนเสื้อยืดผู้เข้าแข่งขันทุกตัว x 3,000

โลโก้บนป้ายหมายเลขนักกีฬาทุกตัวที่จะใส่ตลอดการแข่งขันจักรยานและวิ่ง x 3,200

โลโก้บนถุงแข่งขันสำาหรับนักกีฬาทุกคน  x 3,200

โลโก้บนขวดน้ำานักกีฬาทุกขวด มี

โอกาสในการจัดหาเสื้อยืดอาสาสมัครที่ประชาสัมพันธ์แบรนด์ผู้สนับสนุน มี มี

โลโก้บนถ้วยรางวัล x 78

โลโก้บนเหรียญรางวัล (วิ่งการกุศล จำานวน 2,000 รางวัล, LPT  จำานวน 1,200 รางวัล) x 3,200

สิทธิในการส่งตัวแทนมอบถ้วยรางวัลและรางวัลต่างๆ มี มี

การประกาศขอบคุณผู้สนับสนุนระหว่างการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล x 10 x 10 x 10

โลโก้บนบัตรเข้างานต่างๆ  (พิธีมอบรางวัล และพาสต้าปาร์ตี้) x 2,000 x 2,000

โลโก้บนบัตรผ่านสื่อ แขกวีไอพี และกรรมการ มี

สิทธิในการใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สปอร์ตโฆษณาความยาว 30 วินาที แพร่ภาพผ่านโทรทัศน์ช่อง 7 ประเทศไทย x 3 x 2

โฆษณาขนาดเต็มหน้ากระดาษขนาด A4 ในหนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

(ส่งเอกสารเวียน จำานวน 1,500 ฉบับ และตีพิมพ์ จำานวน 1,500 ฉบับ)

x 1,500 x 1,500

โลโก้บนปกหนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขันอย่างเป็นทางการ x 1,500 x 1,500 x 1,500

โลโก้บนใบปลิวประชาสัมพันธ์การแข่งขัน x 3,000 x 3,000 x 3,000 

โลโก้ ในหนังสือประชาสัมพันธ์การแข่งขัน (หน้ากรรมการ) 1 เล่ม/1,500 สำาเนา (ส่งเอกสารเวียน

จำานวน 1,500 ฉบับ และตีพิมพ์ จำานวน 1,500 ฉบับ)

x 1,500 x 1,500 x 1,500

สิทธิในการส่งตัวแทนมอบถ้วยรางวัลที่งานเลี้ยงในพิธีมอบรางวัล x 1 x 1 x 1

โลโก้แบบพิมพ์บนอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์หน่วยรถเคลื่อนที่ x 3

สิทธิในการกำาหนดยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวพร้อมแสดงโลโก้ - ก่อนและหลังการ

แข่งขัน เช่น การแจกใบปลิวในงานไตรกีฬาในการแข่งขั้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

มี มี มี

การประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวภูเก็ต (ต.ค. - ธ.ค.) มี มี มี

การจัดทำาข้อมูล/โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุน บรรจุรวมไว้ ในชุดอุปกรณ์นักกีฬา 

(หากผู้สนับสนุนแจ้งความประสงค์)

x 1 x 1 x 1

การกล่าวถึงและการประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญประชาสัมพันธ์ มี มี มีแต่จำากัด

การบรรจุข้อมูลผู้สนับสนุนในชุดอุปกรณ์สำาหรับสื่อ มี มี

โลโก้ ในการตีพิมพ์โฆษณาผ่านสื่อพันธมิตร ขนาดเป็นไปตามระดับการสนับสนุน มี มี มี

สิทธิด้านสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์

ลิงค์โลโก้บนเว็บไซต์ www.Lagunaphukettri.com มี มี มี

ส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฐานข้อมูลนักกีฬาทั้งหมด 

(จำานวน 4 ครั้งต่อปี จนถึงเดือนธันวาคม)

x 4 x 4 x 4

10



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านสถานที่ท่องเที่ยวดีที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

11

รายการสิทธิประโยชน์

ผู้สนับสนุนหลัก

และผู้สนับสนุน

การนำาเสนอ

ผู้ร่วมสนับสนุน

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

อย่างเป็นทางการและ

สื่อพันธมิตร

โลโก้บนแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (หลังจากเซ็นสัญญา) เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

ระหว่างกันยายน - ธันวาคม

x 4 เดือน x 4 เดือน x 4 เดือน

ตัวแทนกล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต (งานแถลงข่าวที่กรุงเทพฯ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

X 2

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์

โลโก้บนเสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามผู้เข้าร่วมแข่งขัน (ผลิตขั้นต่ำา จำานวน 1,200 ชุด) มี

การบรรจุผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลงในถุงรวมของดี มี มี มี

การโฆษณาบนหลังบัตรงานเลี้ยง (ผู้สนับสนุนออกค่าใช้จ่าย) มี

โลโก้บนบัตรผ่านวีไอพี สื่อ และเจ้าหน้าที่ มี มี

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

บัตรเข้าพื้นที่รองรับแขกวีไอพีที่จุดปล่อยตัว จุดเปลี่ยน และเส้นชัย x 5 x 3

บัตรเข้าร่วมงานพาสต้าปาร์ตี้ งานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล และค็อกเทลปาร์ตี้ x 5 x 3

ที่พักที่โรงแรมของลากูน่า ภูเก็ต รวมอาหารเช้า ทุกวันตลอดการแข่งขัน ณ โรงแรมที่เข้าพัก

3 x ห้อง

2 x คืน

 1 x ห้อง

2 x คืน

บัตรเข้าชมงานและส่วนลดค่าบัตรเข้าชมงาน 15% สำาหรับพนักงาน

2 x ทีม /

2 x คน

1 x คน

โอกาสในการจัดเลี้ยงนักกีฬาอาชีพเป็นการส่วนตัว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) มี

การจัดเต็นท์รับรองพนักงานที่จุดปล่อยตัว/เส้นชัย มี

สิทธิด้านการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่งานแสดงสินค้า จำานวน 2 วัน ขนาด 3x3 ม. มี มี มี

พื้นที่ประชาสัมพันธ์หน้างานระหว่างการลงทะเบียนนักกีฬา มี มี มี

พื้นที่ประชาสัมพันธ์หน้างานในวันแข่งที่จุดเปลี่ยนและเส้นชัย มี มี มี

พันธมิตรท้องถิ่น
ขอเสนอโอกาสในการสนบัสนนุส ำาหรบัองคก์รธรุก จิบนเกาะ ซ ึง่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการประชาสมัพนัธแ์บรนดแ์ละการจดัรบัรองกล ุม่เปา้หมาย

สิทธิด้านการตั้งชื่อ

สิทธิในการตั้งชื่อในลักษณะ (ชื่อพันธมิตรท้องถิ่น) “พันมิตรท้องถิ่นอย่างเป็นทางการของ [ชื่อผู้สนับสนุนหลัก] การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2562 

นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุนการนำาเสนอ]” สำาหรับใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

มี

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน

ป้ายแบนเนอร์ (0.8 x 2.4 ม.) ตามเส้นปล่อยตัวและเส้นชัย x 2

สิทธิด้านการรับรองลูกค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

บัตรเข้าร่วมงานพาสต้าปาร์ตี้ x 2

บัตรเข้าเต็นท์วีไอพีในวันแข่งขัน x 2



ดำาเนินการโดย ลากูน่า ภูเก็ต

สนับสนุนการตลาดโดยบริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

รางวัล ASIATRI AWARDS ปี 2561 สาขา การแข่งขันไตรกีฬา ด้านการแข่งขันที่ท้าทายที่สุด ประเภทเส้นทางระยะสั้น

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ติดต่อ

ลากูน่า ภูเก็ต

390/1 หมู่ 1 

ถนนศรีสุนทร 

ตำาบลเชิงทะเล 

อำาเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต 83110

ประเทศไทย

โทรศัพท์:  +66 7636 2300

โทรสาร: +66 7632 4061

www.lagunaphukettri.com

www.facebook.com/LagunaPhuketTri 

คุณประภา เหมมินทร์ - ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและกิจกรรมองค์กร

อีเมล: prapah@lagunaphuket.com  

โทรศัพท์: +66 7636 2300 ต่อ 1401

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200 

ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th 

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

2 3 - 2 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2
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การแข่งขันระดับตำานาน


